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Nem egy könnyed vígjáték
Közös produkcióra készül a Figura és a No Sugar

• Egy előadás azok-
nak, akik szeretik a 
fekete humort és a sok 
művért – ajánlja a Fi-
gura Stúdió Színház év 
végi produkcióját Albu 
István színházigazga-
tó, a darab rendezője. 
Martin McDonagh, 
Londonban élő ír 
származású drámaíró 
Macskabaj című ab-
szurd vígjátékát de-
cember 30-án, este 7 
órától mutatja be a tár-
sulat a gyergyószent-
miklósi színházban. 
A darab zenei részét 
a No Sugar zenekar 
élőben „követi el”.

GERGELY IMRE

A fekete macskát nem csak 
a babonások hiszik vész-
jóslónak, a terroristák sem 

nyugodtak, főleg, ha a hírhedt sza-
kadárvezér kedvence a fekete kan-
dúr, amelynek tetemére rátaláltak. 
A döglött állat miatt kezdődik a bo-
nyodalom, és emiatt fonódnak a sok 

fekete humorral átszőtt véres törté-
net szálai Martin McDonagh Macs-
kabaj című drámájában – mondta el 
a Figura újabb bemutatóját ismertet-
ve Albu István, a darab rendezője. A 
szerzőről megemlítette, McDonagh 
tanítómesterként tekint mások mel-
lett Quentin Tarantinora, drámáin 
és fi lmjein is nagyon érződik egyfaj-
ta Tarantino-lenyomat. A Macskabaj 
sem kivétel ez alól – kegyetlenség, 
humor és a könnyedség egyvelege. 
„Abszurdba hajló vígjáték az értel-
metlen és fölösleges erőszak meg-
mutatásával” – fogalmaz Albu.

Vígjáték zenével, 
keserű pillanatokkal

Az észak-ír terrortörténeten alapuló 
darabban nem idegen világ tárul a 
közönség elé. „A terrorizmus nap-
jainkban igencsak érvényes, nem is 
olyan messze tőlünk értelmetlenül 
történnek brutális kegyetlenségek, 
és sajnos tetten érhető a mi vilá-
gunkban is, még ha csak saját blőd-
ségében is létezik. Példa erre a »szé-
kely terroristák« esete. Az észak-ír 
sors talán hajaz egy kicsit az erdé-
lyi magyar létezésre. Nagyon sok a 
közös probléma, a mentalitásbeli 
hasonlóság és ez nem mindig csak 
a jó értelemben. Az emberi butaság 

is eléggé hangsúlyozott ebben az 
előadásban, és hát be kell lássuk, 
hogy nekünk is van még hová mű-
velődnünk” – mutat rá a rendező. 
Mint mondja, az előadás sok fekete 
humorral mutatja be a túlzott erő-
szakot, a „kétoldalú történethez” 
saját fűszert adagol a Figura: a ze-
nei részeket a No Sugar zenekar 
fogja előadni a darabban. Terroriz-
mus- és háborúellenes számokkal 
és feldolgozásokkal járulnak hozzá 
a történethez. „Semmiképpen nem 
egy megszokott vígjátékot muta-
tunk be. A nevetés ugyan garan-
tált, de ne egy könnyed és önfeledt 
szilveszteri műsorra számítsanak a 
nézők. Fel kell készülni a fekete hu-
morra” – mondja Albu István.

A december 30-i előadásra in-
gyenes a belépés, de a korlátozott 
helyek miatt jelezni kell a részvé-
teli szándékot, és ki kell váltani az 
ingyenes belépőket. A bemutatót 
követően legközelebb 2019. január 
5-én lesz megtekinthető az előadás 
a Figuránál. Az előadás megtekin-
tése 14 éven felülieknek ajánlott.

A darab alkotói mögött egy 
terrorista áll. Már a felvezető 
sajtótájékoztató sem volt 
szokványos
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GERGELY IMRE

E lőzetesen csak a városban lakó, 
nehéz körülmények közt élő ki-

csiket szerették volna megajándékoz-
ni, de ezt kiterjesztik a környékbeli 
falvakra is. A napokban dolgoznak 
a Játékot termő fa nevet viselő gyűj-
tőakcióból származó csomagok 
előkészítésén, és szombaton fogják 
meglátogatni az ajándékcsomagok-
kal a családokat. 144 gyermekhez 
tudnak eljutni. Jut az ajándékokból 
a gyergyószentmiklósi anyaotthon 
lakóinak, és visznek ceruzákat, ki-
festőket, fejlesztő játékokat a kör-
nyékbeli délutáni foglalkoztatókhoz 
és óvodákhoz is.

A Vöröskereszt  kéri a gyergyó-
szentmiklósiakat, hogy ha tudnak 

olyan családról, olyan gyermekek-
ről, akik számára igazán sokat jelen-
tene a vöröskeresztesek ajándéka, je-
lezzék ezt a szervezet önkénteseinek, 
hogy számukra is teremhessen a „já-
tékfa”. A javaslatokat a crr.gheorg-
heni@gmail.com e-mail-címen, a 
0743-044567-es vagy a 0753952195-ös 
telefonszámok valamelyikén vagy a 
Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt 
Facebook-oldalán várják. A javas-
lathoz kérik megjelölni az illető rá-
szoruló gyermek egyik szülőjének 
nevét, lakcímét és a gyermekek pon-
tos nevét és életkorát – közli Ferenczi 
Lilla rendezvényfelelős.
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Játék minél több gyereknek

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
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Az alkotócsapat
A darabot játsszák: Szakács László, Fodor Alain Leonard, Faragó Zénó, 
Vajda Gyöngyvér, Moșu Norbert László, Kolozsi-Borsos Gábor, Tamás Bog-
lár, Boros Mária, valamint Samu cica. A jelmezterv Márton Erika munkája, 
a kellékeket, illetve a videómunkát Ferenczi Zoltán képzőművész készítet-
te. Koreográfus: Dávid A. Péter. Rendező: Albu István.

• Közel százötven gyermeknek terem játékot és tan-
szereket a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt adomány-
gyűjtő akciója. 

Sokan meghallották a 
vörökeresztesek felvhívását

▾   F O R R Á S :  G Y E R G Y Ó S Z E N T M I K -
LÓSI  VÖRÖSKERESZT

Jégkészítés Csomafalván

Sok éven keresztül elképzelhetetlen lett volna, hogy a Maros folyó mel-
lett a gyergyócsomafalvi palánkok között ne legyen jég, ne korcsolyáz-
zanak, jégkorongozzanak gyermekek és felnőttek. Most is cél, hogy ezt 
a szép sporthagyományt folytassák. Ma este hét órára, az Üvegcsűr 
vendéglőbe várja Jánosi Borsos Attila alpolgármester mindazokat, 
akiknek szívügye a jégpálya, és tennének is érte, hogy idén is működ-
jön. „Jó volna, ha elég jelentkező lenne, szeretnénk a pályát rendbe 
tenni, jeget készíteni, de ehhez kell egy kis összefogás. Mióta két éve 
visszaléptem a Délhegy Klub vezetésétől, sajnos nem nagyon lépett 
senki, szeretném, ha most megmozdulnának az emberek” – fogalma-
zott a ma esti találkozó céljáról Jánosi Borsos Attila. Az alpolgármester 
hozzátette, hogy a jó szándék, az összefogás sem biztos, hogy elég 
ahhoz, hogy idén korcsolyázni lehessen Csomafalván. Ha enyhe lesz az 
idő, akkor hiába a fáradozás. Tavaly is nekiláttak, el is készült a jég, de 
jött a felmelegedés. Pénteken és szombaton már zajlott egy kaláka, a 
pálya talaját kitakarították. Az alpolgármester szeretné, ha már kará-
csonyra lenne jég, de mivel nehéz itt a vízzel való feltöltése a pályának, 
kell egy hét is, mire megfelelő lesz a vastagsága. „Reméljük, jó jégnek 
való idő lesz” – reménykedett. (Gergely Imre)
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